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Incidența diabetului zaharat și tuberculozei, 
Republica Moldova (malul drept) 
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Design și tehnici (1)
COMPONENTELE DE ANALIZĂ TIPURI DE TESTE UTILIZATE PENTRU 

SCREENING

1) Evaluarea rezultatelor de screening la 
diabetul zaharat printre pacienții cu 
tuberculoză activă din Republica Moldova, 
sector civil

2) Evaluarea rezultatelor de screening la 
diabetul zaharat printre pacienții cu 
tuberculoză activă din Republica Moldova, 
sector penitenciar

3) Evaluarea comparativă a rezultatelor 
screening-ului la diabetul zaharat printre 
persoanele cu risc și vigilență sporită 
pentru tuberculoză, între grupurile cu 
tuberculoză și fără tuberculoză în 
anamneză

1) Glicemia pre-prandială sau bazală (GB): 
proba pentru determinarea nivelului de 
glucoză în sânge a fost recoltată 
dimineața înainte de dejun, după un post 
≥ de 8 ore;

2) Glicemia post-prandială (GPP): proba 
pentru determinarea nivelului de glucoză 
în sânge a fost recoltată la 2 ore după 
mâncare;

3) Hemoglobina glicozilată: proba pentru 
determinarea nivelului de HbA1c în sânge 
a fost recoltată pe durata zilei (în orice 
moment convenabil). Aceasta nu depinde 
de ritmul circadian, dietă sau alte 
fluctuații tranzitorii ale glucozei în sânge 
și indică glicemia medie estimată în 
decursul ultimelor 2-3 luni.



Design și tehnici (1)

TESTAREA ȘI COLECTAREA DATELOR Ponderea testărilor după instituții (%)

1) Testarea indicilor glicemici s-a efectuat în 
instituțiile medicale din sectorul civil și 
penitenciar

2) Instituțiile din sectorul civil unde a fost 
efectuată tratarea:
 IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (Chișinău; 

Vorniceni)
 IMSP SCM Bălți, Dispensar de 

Ftiziopneumologie
 IMSP SCM de Ftiziopneumologie, 

Chișinău
 Spitale raionale (cabinet 

ftiziopneumologic)
3) Testul pentru aprecierea Hemoglobinei 

glicozilată a fost aplicat doar în 
staționarele specializate de 
ftiziopneumologie (sector civil) și spitalul-
penitenciar

4) Testare la DZ a inclus trei teste: glicemia 
pre-prandială, glicemia post-prandială și 
hemoglobina glicozilată. 
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Design și tehnici (2)



Componente de analiză

1. Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat 
printre pacienții cu tuberculoză activă din Republica 
Moldova, sector civil

2. Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat 
printre pacienții cu tuberculoză activă din Republica 
Moldova, sector penitenciar

3. Evaluarea comparativă a rezultatelor screening-ului la 
diabetul zaharat printre persoanele cu risc și vigilență 
sporită pentru tuberculoză, între grupurile cu 
tuberculoză și fără tuberculoză în anamneză



Evaluarea rezultatelor de 
screening la diabetul zaharat 
printre pacienții cu tuberculoză 
activă din Republica Moldova, 
sector civil



Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul 
zaharat printre pacienții cu tuberculoză activă din 
Republica Moldova, sector civil

 Obiective specifice:

1. Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat 
printre cazurile de tuberculoză notificate în sectorul 
civil

2. Evaluarea factorilor care ar putea influența valorile 
supra-normă ale Glicemiei, sectorul civil

3. Evaluarea comparativă a eficacității metodelor de 
diagnosticare și/sau monitorizare a diabetului zaharat 
(măsurarea HbA1C și glicemiei) aplicate la pacienții cu 
tuberculoză, sector civil



Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat 
printre cazurile de tuberculoză notificate în sectorul 
civil (2)

I grup II grup

N=1651

1) Rezultatele testelor la Glicemia pre- și 
post-prandială în raport cu unii parametri 
socio-demografici, clinic, deprinderi 
nocive și antecedente

2) Factorii favorizanți în raport cu valorile de 
supra-normă a Glicemiei caracteristice 
alterării glicemiei bazale/toleranței la 
glucoză sau diabetului zaharat

3) Rezultatele tratamentului anti-tuberculos 
în raport cu valorile Glicemiei pre- și post-
prandială

N=447

Analiza comparativă a rezultatelor indicilor 
glicemici apreciate în baza testelor de 
Glicemia pre-/post-prandială și Hemoglobinei 
glicozilată.



Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat printre pacienții 
cu tuberculoză activă din Republica Moldova, sector civil N=1651
Factori socio-demografici

By sex By age group By residence

1. >45 ani un risc de 1.4 ori mai mare față de cei > 44 ani și de 2.0 ori mai multe șanse de 
a avea valori majore ale indicilor glicemici caracteristice Pre-DZ sau DZ

2. femeile au avut de 1.3 ori mai multe șanse de a avea valori caracteristice Pre-DZ sau DZ
3. mediu de reședință nu s-a evidențiat drept un factor favorizant pentru valori de supra-

normă a Glicemiei



Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat printre pacienții 
cu tuberculoză activă din Republica Moldova, sector civil N=1651
Factori clinici

Type of cases Type of TB localization TB resistance

1. Pacienții cu TB care sunt în re-tratament au un de 1.2 ori mai multe șanse pentru a avea 
valori supra-normă a Glicemiei pre-/post-prandială

2. Nu s-a determinat vreo interdependență statistic semnificativă între acești parametri 
clinici (forme distructive, forme bacteriologic confirmate, forme cu rezistență) și valorile 
supra-normă ale Glicemiei 



Analiza rezultatelor de screening la diabetul zaharat în 
baza testelor de glicemie pre-prandială și post-
prandială (I grup=1651)

Glicemie supra-normă la I testere Glicemie în limitele normei la I testare

Dinamica testărilor Glicemiei pre-/post-prandiale aplicată la o parte dintre participanții la 
studiu (pe parcursul tratamentului antituberculos  evidențiază valori de supra-normă ale 
Glicemiei pre-/post-prandiale în rândul celor care la momentul efectuării screening-ului (I 
testare) au fost cu rezultatele la Glicemie în limitele normei. 



Analiza rezultatelor de screening la diabetul zaharat în baza 
testelor de glicemie pre-prandială și post-prandială (I 
grup=1651)
Analiza rezultatelor tratamentului antituberculos

TB sensibilă

Pentru pacienții cu TB la care s-
au apreciat valori supra-normă 
ale Glicemiei caracteristice 
alterării glicemiei 
bazale/toleranței la glucoză sau 
diabetului zaharat:

- s-a estimat un risc de 1.3 ori 
mai mare față de cei pentru 
care s-au înregistrat valori 
ale Glicemiei în limitele 
normei și

- de 1.5 mai multe șanse de a 
finaliza cu insucces 
tratamentul antituberculos 

MDR TB



Analiza rezultatelor de screening la diabetul zaharat 
(n=1651)

Zonele geografice și rezultatele screening-ului DZ 

Indici Glicemici pre-DZ și 
DZ:
• 1/2 - regiunea de Centru a 

țării, inclusiv Mun. Chișinău
• peste 1/3 – din regiunea de 

Nord, inclusiv Mun. Bălți

• Valori Pre-DZ - 7% cazuri
• Valori DZ - 40% cazuri 

Repartizarea în baza rezultatelor testelor 
glicemice (GB/GPP)



Analiza rezultatelor de screening la diabetul zaharat în 
baza testelor de glicemie pre-prandială și post-
prandială și Hemoglobina glicozilată (II grup = 447)

Repartizarea eșantionului în conformitate cu valoarea rezultatele valorilor 
testelor aplicate



Concluzii:
Evaluarea rezultatelor de screening la diabetul zaharat printre 
pacienții cu tuberculoză activă din Republica Moldova, sector civil

1) Prevalența valorilor supra-normă la indicii Glicemiei pre-/post-prandială printre pacienții cu tuberculoză 
activă a fost apreciată la 47%;

2) Prevalența indicilor glicemici caracteristici valorilor DZ printre pacienții cu TB activă a fost apreciată la 7%;

3) Au fost determinați factorii favorizanți ce ar putea influența apariția valorilor supra-normă a indicilor 
glicemici, după cum urmează: vârsta mai mare de 45 ani, femeile, abuz/dependența de alcool, prezența 
diabetului zaharat la rude, prezența altor co-morbidități, re-tratamentele pentru tuberculoză;

4) În rândul persoanelor cu valori supra-normă ale Glicemiei: s-a determinat că au avut eșec la tratamentul 
anti-tuberculos în 8.1% cazuri în cazul tuberculozei sensibile și 10.9% - în cazul tuberculozei 
multidrogrezistente. S-a estimat că cei pentru care s-au înregistrat valori supra-normă ale Glicemiei au de 
1.5 mai multe șanse de a finaliza cu insucces tratamentul antituberculos;

5) Dinamica testării Glicemiei pre-/post-prandiale aplicată pe durata tratamentului anti-tuberculos a 
evidențiate valori de supra-normă în rândul celor la care la momentul efectuării screening-ului acestea au 
fost în limitele normei. Acest fapt a fost observat doar pentru o mică cotă parte dintre participanții la studiu 
și necesită studiere mai aprofundată;

6) Prezentul studiu evidențiază o plus valoarea (+18%) în aplicarea testului pentru determinarea 
Hemoglobinei Glicozilată. Valori ce corespund Diabetului zaharat au fost apreciate în 28% cazuri printre 
subiecții studiului la care a fost aplicat inclusiv acest test în comparație cu 7.6% printre cei la care au fost 
aplicate numai testele de Glicemie pre-/post-prandială.
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